Nyheter och ändringar för Bridgefestival 2014
Organisationskommittén meddelar förändringar inför 2014 års Festival.
Vid det årliga höstmötet bestämdes bland annat följande för festivalen 2014:
• Alla SM Par-finaler spelas över 14 minuter med 1 minut paus (15+1 tidigare). Det gör att spelet tar
slut betydligt tidigare än tidigare år.
• Anmälningar till Chairman’s Cup kommer att ske i Spader.
• Kvartsfinalen i Chairman’s Cup (tisdag) spelas över 4x16 brickor med skärmar.
• Sista dansen (tisdag) kvarstår i nuvarande format (32 brickor utan paus). Orsaken är att
Jubileumssilver startar kl 14.00 så det inte finns utrymme i lokalen.
• Sista dansen (tisdag) hade 81 deltagare år 2013. Det har dock beslutats att liksom år 2013 endast 2
par (eller fler, ifall det är avhopp) ska kvala in till finalen via Sista dansen.
• Jubileumssilver med guldstänk (tisdag) spelas över 36 brickor (tidigare 32). Spelet slutar i tid för
middag och fest på kvällen.
• Man kommer ha chansen genom en extra serietävling att vinna Tommy Gullberg som partner
tillJubileumssilvret på tisdagen. Den som leder Bronsliraren efter Brons 7 (måndag kväll) vinner. De
bästa 3 av 7 resultaten kommer att räknas i tävlingen.
• På tisdagen blir en festkväll med dans där insläpp sker 21.00 och middag får ske på stadens
restauranger.
• Det kommer inte att bli någon föranmälan till Klöver- och Ruter-tävlingarna (onsdag). Alla med rätt
mästarvärdighet är välkomna att komma till spel kl 09.30.
• Silver 7 (torsdag, Gröna Hissen) spelas inte som Danish (1 mot 2 utan hänsyn till tidigare möten)
utan som vanlig Gröna Hissen.
• Det finns önskemål från spelarna att slopa matchen om 3/4 plats i Chairman’s Cup/Bonuscupen
(torsdag). Den matchen kvarstår dock för att fördela medaljer och inteckningspoäng i
vandringspriset. Dessutom vill vi ha parallella jämförbara resultat med den BBO-sända finalen.
• SM Par Open - Sista chansen (torsdag) kommer att kvala in 2-5 par för att tävlingen inte ska vara för
enkel att ställa upp i (i stället för som senaste året ca 20 inkvalade par). Semifinalen kommer att
spelas med det antal par det blir.
• SM Par Open - Semifinal kommer att spelas över 60 brickor (tidigare 66).
• Endast Carry till A-finalen i Guldgruvan (lördag -> söndag).

